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PR_COD_2am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu 
a Rady, ktorým sa ustanovuje druhý akčný program Spoločenstva v oblasti zdravia 
(2007 – 2013)
(16369/2/2006 – C6-0100/2007 –2005/0042A (COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16369/2/2006 – C6-0100/2007),

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1 k návrhu Komisie pre Európsky parlament a 
Radu (KOM(2005)0115)2,

– so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2006)0234)3,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES

– so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0000/2007),

1. schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Spoločná pozícia Rady Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 25

25) Týmto rozhodnutím sa ustanovuje 
finančné krytie pre celé trvanie programu, 
ktoré predstavuje základný odkaz v zmysle 
bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 
17. mája 2006 uzavretej medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení1 pre rozpočtový 
orgán v priebehu ročného rozpočtového 

25) Týmto rozhodnutím sa ustanovuje 
finančné krytie pre celé trvanie programu, 
ktoré predstavuje základný odkaz v zmysle 
bodu 37 Medziinštitucionálnej dohody zo 
17. mája 2006 uzavretej medzi Európskym 
parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom 
finančnom hospodárení pre rozpočtový 
orgán v priebehu ročného rozpočtového 

  
1 Ú. v. EÚ C 291 (E), 30.11.2006, s. 372.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
3 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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postupu. postupu. Rozpočtový orgán a Komisia sa 
zaväzujú, že sa pri vypracovaní 
predbežného rozpočtu neodchýlia od tejto 
sumy o viac ako 5 % počas celého obdobia 
trvania príslušného programu, ak sa 
nevyskytnú nové, objektívne, dlhodobé 
okolnosti, pre ktoré sú dané výslovné a 
presné dôvody spolu so zohľadnením 
výsledkov získaných z vykonávania 
programu, najmä na základe hodnotenia. 
Každé zvýšenie vyplývajúce z takejto 
zmeny nesmie prekročiť existujúci strop 
príslušného okruhu.

Odôvodnenie

Vzhľadom na znížený rozpočet treba preskúmať a využiť všetky možnosti, ktoré ponúka 
medziinštitucionálna dohoda, aby sa získalo viac finančných zdrojov pre program v rámci 
rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 25a (nové)

25a) Rozpočtový orgán by mohol 
rozhodnúť o úprave ročného 
programovania plánovaného Komisiou, 
ktoré je iba indikatívne, a zvýšiť viazané 
a platobné rozpočtové prostriedky počas 
prvých dvoch alebo troch rokov trvania, 
s možnosťou monitorovacej doložky, 
v súlade s ustanoveniami 
medziinštitucionálnej dohody.

Odôvodnenie

Vzhľadom na znížený rozpočet treba preskúmať a využiť všetky možnosti, ktoré ponúka 
medziinštitucionálna dohoda, aby sa získalo viac finančných zdrojov pre program v rámci 
rozpočtového postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 25b (nové)

25b) Bod 27 medziinštitucionálnej dohody 
ustanovuje, že nástroj flexibility s ročným 
stropom 200 miliónov EUR (v bežných 
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cenách) je určený na umožnenie 
financovania jednoznačne 
špecifikovaného výdavku v príslušnom 
rozpočtovom roku a do výšky určenej 
sumy, ktorý by nebolo možné financovať 
v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre 
jeden alebo viac okruhov.

Odôvodnenie

Vzhľadom na znížený rozpočet vyčlenený na program treba preskúmať a využiť všetky 
možnosti, ktoré ponúka medziinštitucionálna dohoda.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 2 odsek 2 zarážka 2

- podpora zdravia, - podpora politík, ktorých výsledkom je 
zdravší spôsob života a ktoré pomáhajú 
premostiť nerovnosti v zdravotníctve,

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh znovu dosadzuje pôvodný návrh Komisie a obsahuje 
prvok z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 50 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 3 odsek 1

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu na obdobie uvedené v článku 1 
sa týmto ustanovuje na 365 600 000 EUR.

1. Finančné krytie na vykonávanie 
programu na obdobie uvedené v článku 1 
sa týmto ustanovuje na 402 160 000 EUR.

Odôvodnenie

Navrhované zvýšenie o 10 % má mierne napraviť drastické zníženie rozpočtu. Parlament 
v prvom čítaní navrhoval rozpočet vo výške 1 500 miliónov €. Podľa vzoru programu LIFE+,
kde Parlament takisto schválil zvýšenie rozpočtu v druhom čítaní, by sa nevyhnutné finančné 
prostriedky mali získať rozložením rozpätia okruhu 3b.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 3 odsek 2

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 
rozpočtový orgán v medziach finančného 

2. Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje 
rozpočtový orgán v medziach finančného 
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rámca. rámca a v súlade s legislatívnou 
flexibilitou ponúkanou v bode 37 
medziinštitucionálnej dohody, nástrojom 
flexibility na základe bodu 27 
medziinštitucionálnej dohody a so 
strednodobou revíziou zakotvenou vo 
vyhlásení č. 3 medziinštitucionálnej 
dohody.

Odôvodnenie

Z dôvodov asymetrie pri vyčleňovaní finančných prostriedkov Spoločenstva pre program 
v oblasti zdravotníctva a ďalšie viacročné programy by sa financovanie programu v oblasti 
zdravotníctva malo zvýšiť v súlade s legislatívnou flexibilitou, nástrojom flexibility a so 
strednodobou revíziou finančného rámca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4 odsek 3

3. Finančné príspevky Spoločenstva môžu 
podľa potreby a za podmienky, že je to 
vhodné pre splnenie cieľa, zahŕňať 
spoločné financovanie Spoločenstvom a 
jedným alebo viacerými členskými štátmi 
alebo Spoločenstvom a príslušnými 
orgánmi ostatných zúčastnených krajín. V 
takomto prípade nesmie príspevok 
Spoločenstva presiahnuť 50 %, okrem 
prípadov mimoriadnej prospešnosti, keď 
príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 
70 %. Tieto príspevky Spoločenstva sa 
môžu poskytnúť orgánu verejnej moci 
alebo neziskovému orgánu, ktorý 
transparentným spôsobom určil dotknutý 
členský štát alebo dotknutý príslušný orgán 
a schválila Komisia.

3. Finančné príspevky Spoločenstva môžu 
podľa potreby a za podmienky, že je to 
vhodné pre splnenie cieľa, zahŕňať 
spoločné financovanie Spoločenstvom a 
jedným alebo viacerými členskými štátmi 
alebo Spoločenstvom a príslušnými 
orgánmi ostatných zúčastnených krajín. V 
takomto prípade nesmie príspevok 
Spoločenstva presiahnuť 50 %, okrem 
prípadov mimoriadnej prospešnosti, keď 
príspevok Spoločenstva nesmie presiahnuť 
70 %. Tieto príspevky Spoločenstva sa 
môžu poskytnúť orgánu verejnej moci 
alebo neziskovému orgánu, ktorý 
transparentným spôsobom určil dotknutý 
členský štát alebo dotknutý príslušný orgán 
a schválila Komisia. Tieto príspevky 
Spoločenstva by sa mali prideľovať na 
základe kritérií pre organizácie pacientov 
a spotrebiteľské organizácie, ktoré prijala 
Európska agentúra pre lieky.

Odôvodnenie

Znovu uvedenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 54 z prvého čítania.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Príloha bod 2.1.2.

2.1.2. Podporovať iniciatívy na 
rozpoznanie príčin nerovností v oblasti 
zdravia v členských štátoch i medzi nimi 
vrátane príčin týkajúcich sa rodových
rozdielov s cieľom prispieť k prosperite a 
súdržnosti; podporovať investície do
zdravia v spolupráci s ďalšími politikami a 
fondmi Spoločenstva; zlepšiť solidaritu 
medzi národnými zdravotníckymi 
systémami podporou spolupráce v 
otázkach cezhraničnej starostlivosti.

2.1.2. Podporovať iniciatívy na 
rozpoznanie príčin nerovností v oblasti 
zdravotníctva v členských štátoch i medzi 
nimi vrátane príčin týkajúcich sa rodových 
rozdielov s cieľom prispieť k prosperite a 
súdržnosti; podporovať investície do 
zdravotníctva v spolupráci s ďalšími 
politikami a fondmi Spoločenstva; zlepšiť 
solidaritu medzi národnými 
zdravotníckymi systémami podporou 
spolupráce v otázkach cezhraničnej 
starostlivosti a mobility pacientov.

Odôvodnenie

Príloha by mala vyslovene uvádzať mobilitu pacientov. Znovu uvádza pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh 114 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Príloha bod 2.2.3.

2.2.3. Podporovať opatrenia týkajúce sa 
účinkov na zdravie vyplývajúce zo širších
environmentálnych a sociálno-
ekonomických faktorov.

2.2.3. Riešiť otázky účinkov širších
ekologických faktorov, najmä kvality 
ovzdušia vo vnútorných priestoroch 
a vystavenia toxickým chemikáliám,
a sociálno-ekonomických faktorov na 
zdravie.

Odôvodnenie

Znenie o životnom prostredí a zdraví by malo by dôraznejšie v súlade s pozmeňujúcim a 
doplňujúcim návrhom 93 z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Príloha bod 3.1.1a. (nový)

3.1.1a. Vypracovať systém Spoločenstva 
na spoluprácu medzi odbornými 
strediskami na zlepšenie uplatňovania 
najlepších skúseností v členských štátoch;
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Odôvodnenie

Aj napriek tomu, že cieľ venovaný zdravotnému systému sa vyňal, podpora spolupráce medzi 
existujúcimi odbornými strediskami by sa mala zahrnúť do prílohy. Tento pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh znovu uvádza návrh a prvky z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 116 
z prvého čítania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Príloha bod 3.2.1.

3.2.1. Ďalej rozvíjať udržateľný systém 
monitorovania zdravia s mechanizmami
pre zhromažďovanie údajov a informácií, s 
príslušnými ukazovateľmi;
zhromažďovanie údajov o zdravotnom 
stave a politikách; štatistické prvky tohto 
systému sa budú rozvíjať v rámci 
štatistického programu Spoločenstva.

3.2.1. Ďalej rozvíjať udržateľný systém 
monitorovania zdravia s mechanizmami na
zber údajov a informácií, s príslušnými 
ukazovateľmi; vytvoriť celoeurópsky 
register prinajmenšom o karcinóme 
maternicového krčku, rakovine prsníka a 
rakovine konečníka založený na údajoch 
zozbieraných počas implementácie 
odporúčania Rady na skríning 
rakovinových ochorení; zber údajov o 
zdravotnom stave a zdravotných politikách;
štatistické prvky tohto systému sa budú 
rozvíjať v rámci štatistického programu 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Znovu uvádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126 z prvého čítania.



PR\659335SK.doc 11/12 PE 386.560v01-00

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Východiská

Komisia predložila na jar 2005 návrh spoločného programu pre oblasť zdravotníctva 
a ochrany spotrebiteľov na roky 2007-2013, pričom argumentovala, že spojenie dvoch 
pomerne malých programov do jedného veľkého programu by znamenalo synergiu tak v 
zmysle administratívy, ako aj tvorby politiky. Program by mal mať aj primerané finančné 
zdroje vo výške 1 203 miliónov € na implementáciu opatrení v oblasti verejného 
zdravotníctva a spotrebiteľskej politiky.

Európsky parlament nepodporil myšlienku spoločného programu pre dve úplne oddelené 
politické oblasti, ale rozhodol o jeho rozdelení na dve časti, program pre oblasť zdravotníctva 
a program na ochranu spotrebiteľa. Rozpočet sa rozdelil dodržiavajúc tradičné rozdiely medzi 
týmito dvoma oblasťami. Keď Parlament prijal program v prvom čítaní, zachoval pôvodný 
rozpočet pre program na ochranu spotrebiteľa a značne zvýšil rozpočet pre zdravotný 
program. Toto mala byť jasnou správou Rade a Komisii o prioritách Parlamentu.

Rozpočty nových viacročných programov vo všetkých politických oblastiach boli súčasťou 
rokovaní o novom finančnom rámci na roky 2007-2013. Kompromis členských štátov 
v decembri 2005 ponechal financovanie viacerých politických oblastí na oveľa nižšej úrovni 
než Komisia pôvodne navrhovala. Európsky parlament dokázal čiastočne napraviť situáciu 
počas rokovaní s Radou na jar 2006, ale dôsledky dohody boli pre niektoré politické oblasti 
horšie ako pre iné.

Jednou z politických oblastí, ktoré boli najviac postihnuté, bolo verejné zdravotníctvo a 
program pre oblasť zdravotníctva sa stal najväčšou obeťou. Rozpočet pôvodne navrhovaný 
Komisiou vo výške 969 miliónov € a zvýšený Parlamentom na 1 500 miliónov € sa scvrkol na 
365,5 milióna €. V dôsledku toho Komisia musela program upraviť, keď predstavovala svoj 
revidovaný návrh po prvom čítaní Parlamentu, a dohodu o finančnom rámci.

Váš spravodajca za podpory tieňových spravodajcov preskúmal všetky možnosti na nápravu 
situácie. Všetky pokusy sa vracali z Rady, dokonca aj napriek tomu, že fínske predsedníctvo 
prejavilo dobrú vôľu počas rokovaní s Parlamentom. Rada dosiahla politickú dohodu 
o programe pre oblasť zdravotníctva na roky 2007-2013 koncom novembra 2006, keď veľkou 
väčšinou prijala znenie revidovaného návrhu Komisie vrátane rozpočtu.

Témy na druhé čítanie

Váš spravodajca uznáva, že manévrovací priestor v otázke rozpočtu je obmedzený. Poukazuje 
však na to, že finančný rámec ponúka určitú pružnosť v zmysle rozpätí každého okruhu, ako 
aj každoročného rozpočtového postupu. Vzhľadom na význam programu pre oblasť 
zdravotníctva by sa mali aktívne preskúmať a využívať existujúce možnosti.

Takisto sa treba vrátiť k samotnému textu. Je jasné, že za nových okolností so zníženým 
rozpočtom už nemá zmysel prijímať veľmi podrobný zoznam krokov pre program. Treba však 
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korigovať niektoré témy, ktoré Parlament považoval za dôležité v prvom čítaní. Jedna z nich 
sa týka účelu programu. Parlament počas prvého čítania považoval za veľmi dôležité, že 
program jasne hovorí o nerovnostiach v zdravotníctve. V dôsledku toho treba uviesť účel 
a ciele programu. Ďalej sa požadujú kritériá pre mimovládne organizácie, ktoré majú nárok na 
financovanie z programu, presnejšia formulácia pre opatrenia v oblasti ekológie a 
zdravotníctva, systéme Spoločenstva pre spoluprácu medzi odbornými strediskami 
a vytvorenie celoeurópskeho registra pre tie rakovinové ochorenia, ktorých sa týka 
odporúčanie Rady na skríning rakovinových ochorení. Váš spravodajca zapracoval príslušné 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy do jeho návrhu odporúčania. Vzhľadom na široký 
konsenzus v Parlamente o týchto úpravách by Rada mala prejaviť väčšiu pružnosť, ak chce 
zabrániť zmierovaciemu konaniu.
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